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ONDERWERP
Inzetten bestaand krediet gasveiligheid slibgistingsinstallatie Echten

VOORSTEL
Instemmen met het inzetten van het bestaande krediet gasveiligheid slibgistingsinstallatie Echten voor 
het starten van de planuitwerking van het concept voorkeursalternatief.

SAMENVATTING / TOELICHTING
Aanleiding
Op 16 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur besloten de projectscope “gasveiligheid sliblijn RWZI 
Echten” te heroverwegen. Daarnaast is besloten om de bestaande installatie gecontroleerd uit bedrijf 
te nemen en is een onderzoek gestart over eventuele verhaalbaarheid. 
Op 18 december 2018 bent u per brief geïnformeerd over de voortgang van de besluiten rondom het 
gasveiligheidsvraagstuk RWZI Echten. De huidige status van de activiteiten is: 
- Spoor 1 (uit voorzorg stilzetten bestaande slibgistingsinstallatie): loopt conform verwachting. De 

installatie is stilgezet.
- Spoor 2 (heroverweging scope, uitgewerkt tot een nieuw voorkeursalternatief): loopt conform 

verwachting. Naar verwachting wordt in de eerstvolgende reguliere AB-vergadering op 23 april 
2019 een voorstel voor het voorkeursalternatief voorgelegd aan het AB.  

- Spoor 3 (juridische verhaalbaarheid): in overleg met externe jurist is besloten tot 
aansprakelijkstelling en ingebrekestelling van de aannemer.

 
Probleemstelling
Er zitten 3 à 4 maanden tussen het stilzetten van de installatie en besluitvorming over het 
voorkeursalternatief.  Door het stilzetten van de gistingsinstallatie zijn er hogere exploitatielasten voor 
de slibverwerking. Deze worden ingeschat op ca. € 200.000 per maand (in de meerjarenbegroting zijn 
deze kosten voorzien). Het project zou volgens de reguliere procedure pas worden hervat na 
besluitvorming over het voorkeursalternatief.

Oplossing
Voorgesteld wordt om de periode van stilstand van de installatie zo kort mogelijk te houden en 
vooruitlopend op bestuurlijke besluitvorming rondom scopeheroverweging Echten (planning 23 april 
a.s.) te starten met de planuitwerking van het concept voorkeursalternatief. Hierdoor kan 3 à 4 
maanden doorlooptijd worden gewonnen (circa € 600.000 - € 800.000). 

Risico’s 
Vooruitlopend op bestuurlijke besluitvorming starten kan betekenen dat er werkzaamheden 
overgedaan moeten worden. Dit speelt als er in het AB op 23 april 2019 een ander besluit zou worden 
genomen dan het concept voorkeursalternatief dat in de Deltabijeenkomst op 22 januari 2019 aan uw 
AB gepresenteerd is.
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BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
 Op 19 december 2017 heeft u krediet verleend voor de uitvoering van project gasveiligheid sliblijn 

RWZI Echten (€ 1.612.000,00).
 Op 16 oktober 2018 heeft u krediet verleend voor een heroverweging scope project gasveiligheid 

sliblijn RWZI Echten (€ 250.000).
 Op 18 december 2018 heeft u per brief een update ontvangen.
 Op 8 en 9 januari 2019 bent u per mail geïnformeerd over een calamiteit op de RWZI Echten. 
 Op 22 januari 2019 zullen we in de Delta-bijeenkomst aan het AB de stand van zaken aangaande 

het voorkeursalternatief “heroverweging scope Echten” presenteren. 
 Naar verwachting wordt op 23 april 2019 het definitieve advies voor het voorkeursalternatief 

voorgelegd aan het AB.
 Het AB zal over de besteding van het aangevraagde krediet, tot de besluitvorming in het AB van 23 

april, maandelijks d.m.v. een voortgangsrapportage worden geïnformeerd.

FINANCIËN
Het bestaande krediet gasveiligheid slibgistingsinstallatie Echten bedroeg € 1.612.000. Hiervan is 
circa € 300.000 besteed voordat het project stop gezet is. 
Het voorbereidingskrediet (€ 250.000 d.d. 16 oktober 2018) is volledig uitgeput voor de 
heroverweging.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
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